
Tájékoztatás 
 Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki u. 
26-32. II.144.) ezúton tájékoztatja részvényeseit és az érdeklődőket, hogy a társaság 2016. június 
23-i jegyzett tőke leszállításáról szóló közgyűlési döntésének megfelelően – a jegyzett tőke 
leszállításának cégbírósági bejegyzését követően – a közeljövőben sor kerül a darabonként 1.000,-
Ft-os névértékű törzsrészvények és elsőbbségi részvények darabonként 363,-Ft névértékű 
törzsrészvényekre és elsőbbségi részvényekre történő cseréjére.  
 
A KELER Zrt.-vel történt egyeztetés alapján az átalakítás menetére vonatkozóan az alábbi 
tájékoztatást tesszük közzé: 
 

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-043313, 
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 2. em 144.) alaptőke-csökkentés megvalósítása 
miatt a  

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, dematerializált, 1.000 HUF névértékű, névre szóló 

törzsrészvényeket (ISIN: HU0000067582, továbbiakban: EHEP1000 törzsrészvény) 

átalakítja dematerializált, 363 HUF névértékű, névre szóló törzsrészvényekké (ISIN: 

HU00000147996, továbbiakban: EHEP363 törzsrészvény) továbbá  

a zárt körben kibocsátott, 1.000 HUF névértékű, névre szóló elsőbbségi részvényeket 

(ISIN: HU0000067590, továbbiakban EHEP1000 elsőbbségi részvények) átalakítja 

dematerializált, 363 HUF névértékű, névre szóló elsőbbségi részvényekké (ISIN: 

HU0000148002, továbbiakban: EHEP363 elsőbbségi részvények). 

A KELER az átalakítást az értékpapírok cseréjével, azaz az 1.000 HUF névértékű részvények 

törlésével és a törölt értékpapír mennyiséggel azonos darabszámú 363 HUF névértékű 

elsőbbségi részvények keletkeztetésével bonyolítja le, az alábbi folyamattal: 

 

Az EHEP1000 törzsrészvények   

utolsó BÉT kereskedésének napja: 2016. december 12. (D-3  

 nap) 

 

Az EHEP363 törzsrészvények  

első BÉT kereskedési napja:  2016. december 13. (D-2  

 nap) 

 

FORDULÓNAP:  2016. december 14. (D-1 

  nap) 

 Az EHEP1000 törzsrészvények 

utolsó BÉT kereskedési nap elszámolása 

 Ezen a napon lehet utoljára OTC kereskedést 

végezni az EHEP1000 törzsrészvényekkel és az 

EHEP1000 elsőbbségi részvényekkel 

 Ezen a napon lehet a KELER szabályai szerint 

értékpapír műveleteket végezni az 

EHEP1000 törzsrészvényekkel és az 

EHEP1000 elsőbbségi részvényekkel. 

 

CSERE NAPJA: 2016. december 15. (D nap) 

 Az EHEP1000 törzsrészvények és az  

EHEP1000 elsőbbségi részvények  

törlésének napja 



 Az EHEP363 törzsrészvények és az  

EHEP363 elsőbbségi részvények  

jóváírásának napja 

 AZ EHEP363 törzsrészvények  

első kereskedési nap elszámolása 

 AZ EHEP363 törzsrészvényekkel és az  

EHEP363 elsőbbségi részvények ezen a naptól 

lehet OTC kereskedést kezdeményezni 
 

Az értékpapírcsere során  

 a számlatulajdonosok KELER-nél vezetett értékpapír számláiról törlődnek az 

EHEP1000 törzsrészvények és az EHEP1000 elsőbbségi részvények , valamint  

 a fordulónapi záró értékpapír-számlaállapot alapján jogosultak 1 db 1.000,- Ft 

névértékű törzsrészvény után 1 db 363,- Ft névértékű törzsrészvényre, valamint 1 

db 1.000,- Ft névértékű elsőbbségi részvény után 1 db 363,- Ft névértékű és 

elsőbbségi részvényre, melyek jóváírásra kerülnek a számlatulajdonosok 

676767/787878-as számláin. 
 

 

 
 Az átalakítás teendőiről a KELER Zrt. a számlavezetők részére a D-6 napon (2016. december 7.) 

a KID rendszeren keresztül a fenti tartalommal hirdetményt tesz közzé. 

 

 

Budapest, 2016.december 6. 

 

 

        Fodor László 

   az igazgatóság elnöke 

Első Hazai Energia-portfolió 

 Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 


